
ANUNCIS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL

RESOLUCIÓ EMT/406/2022, de 10 de febrer, per la qual es fa pública la Instrucció DGI 3/2021, de 20 de
desembre, sobre les avaluacions de documentació que han de fer els organismes de control als
establiments afectats per la normativa d’accidents greus a Catalunya, així com el procediment que han de
seguir per a la seva realització.

En data 20 de desembre de 2021, ha estat aprovada la Instrucció DGI 3/2021, de 20 de desembre , sobre les
avaluacions de documentació que han de fer els organismes de control als establiments afectats per la
normativa d'accidents greus a Catalunya, així com el procediment que han de seguir per a la seva realització.

Atès l'interès del seu contingut per als destinataris i, d'acord amb el que disposa l'article 7.2 de la Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a la Instrucció DGI 3/2021, de 20 de desembre, sobre les avaluacions de documentació que
han de fer els organismes de control als establiments afectats per la normativa d'accidents greus a Catalunya,
així com el procediment que han de seguir per a la seva realització.

Barcelona, 10 de febrer de 2022

Natalia Mas i Guix

Directora general d'Indústria

Instrucció DGI 3/2021, de 20 de desembre, sobre les avaluacions de documentació que han de fer els
organismes de control als establiments afectats per la normativa d'accidents greus a Catalunya, així com el
procediment que han de seguir per a la seva realització.

D'acord amb l'article 9, apartat 1, de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm. 6679, de 5.8.2014), els titulars dels establiments
en què es poden produir accidents greus, definits per l'article 3 de la mateixa Llei, en els casos i en els terminis
establerts per la normativa sectorial vigent, han de presentar els documents que siguin preceptius a l'òrgan de
l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.

Aquesta documentació ha de ser elaborada d'acord amb la normativa i les instruccions de l'òrgan competent
esmentat.

La normativa sectorial aplicable en matèria d'accidents greus està constituïda pel Reial decret 840/2015, de 21
de setembre, pel qual s'aproven mesures de controls dels riscos inherents als accidents greus en els quals
intervinguin substàncies perilloses (BOE núm. 251, de 20.1.2015) i el Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual
es regula a Catalunya l'aplicació de la normativa d'accidents greus (DOGC núm. 3427, de 10.7.2021).

L'article 6, apartat 1 b) 1r, del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, preveu que els òrgans competents
en la matèria de les comunitats autònomes on es troba ubicat l'establiment són els competents per rebre,
avaluar i utilitzar la informació a què es refereixen els articles 7 a 13 i, si escau, la informació a què fa
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referència l'article 17, així com per requerir totes les dades que es consideri oportú en l'exercici de les seves
competències.

El Decret 174/2001, de 26 de juny, pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 1254/1999, de 16
de juliol, de mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies
perilloses, estableix quina part de la documentació que ha de presentar el titular de l'establiment correspon
avaluar a l'òrgan de l'administració competent en matèria de seguretat industrial.

L'article 10 del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, preveu l'obligació dels titulars dels establiments
d'elaborar un informe de seguretat que cal presentar, en uns determinats supòsits, davant l'òrgan competent
en matèria de seguretat industrial de la comunitat autònoma.

Així mateix, aquest article 10 del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, preveu que tot informe de
seguretat ha de ser avaluat, i especifica que aquesta avaluació pot ser efectuada per organismes de control
habilitats d'acord amb el que estableix el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat
industrial aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre.

A Catalunya la tasca d'avaluació documental per part de l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial
s'ha fet mitjançant entitats seleccionades per concurs públic. Per efectuar les avaluacions documentals, el Reial
decret 840/2015 estableix que l'òrgan competent de la comunitat autònoma pot requerir, si ho considera
convenient, la col·laboració dels organismes de control habilitats d'acord amb el que preveu el Reglament de la
infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 2200/1995, de 28 de
desembre.

Atès que actualment ja hi ha un nombre suficient d'organismes de control per dur a terme aquesta tasca,
garantint la seva eficàcia i independència, es considera més eficient que les avaluacions siguin dutes a terme
pels esmentats organismes de control amb la sol·licitud prèvia dels titulars dels establiments.

Per tant, cal definir els tràmits en els quals cal aportar l'avaluació de la documentació, així com el procediment
que cal seguir per fer-ho.

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 6 del Decret 247/2021, de 22 de juny, de reestructuració
del Departament d'Empresa i Treball, en relació amb el Decret 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del
Departament d'Empresa i Coneixement, s'estableix la Instrucció següent:

Primer. D'acord amb el que estableixen l'article 10, apartat 5, del Reial decret 840/2015, de 21 de setembre,
pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin
substàncies perilloses, i l'article 9 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments,
les instal·lacions i els productes, els titulars dels establiments sotmesos a la normativa d'accidents greus que
restin obligats a presentar davant l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial l'informe de seguretat
requerit per la normativa sectorial, han d'acompanyar aquest informe de l'avaluació corresponent, elaborada
per un organisme de control habilitat d'acord amb el que estableix el Reglament de la infraestructura per a la
qualitat i la seguretat industrial, aprovat pel Reial decret 220/1995, de 28 de desembre.

Segon. Els tràmits en els quals els titulars dels establiments han d'aportar una avaluació de documentació feta
per un organisme de control, així com el procediment que cal seguir per a la seva realització, consten a l'annex
de la present Instrucció.

Tercer. D'acord amb el que preveu l'apartat n) de l'article 17 de la Llei 9/2014, de la seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i els productes, els organismes de control han de comunicar a l'òrgan de
l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial les tarifes que proposen aplicar
en aquest àmbit d'actuació. Aquestes tarifes seran publicades al web del Departament d'Empresa i Treball.

Quart. Aquesta instrucció s'ha d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022.

La directora general d'Indústria
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ANNEX

1. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquesta instrucció establir els tràmits en els quals els titulars dels establiments han
d'aportar una avaluació de documentació feta per un organisme de control, així com el procediment que cal
seguir per a la seva realització.

2. Tràmits i documentació que han de ser avaluats per un organisme de control

Els tràmits en què el titular de l'establiment ha d'aportar l'avaluació de la documentació feta per un organisme
de control habilitat d'acord amb el que preveu el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat
industrial (Reial decret 2200/1995), així com els documents que cal avaluar, són els següents:

2.1 Tràmit corresponent a la implantació d'un establiment nou o a la implantació d'un canvi substancial per
causa pròpia en un establiment existent.

2.1.1 Establiment afectat en nivell superior. Els documents que s'han d'avaluar són:

- Anàlisi quantitativa de risc (AQR). Consta de:

· Full de codificació AQR

· Notificació (AG-1)

- Informe de seguretat (IS). Consta de:

· Full de codificació AR

· Anàlisi de risc (AR)

· Informació bàsica per a l'elaboració del pla d'emergència exterior (IBA)

· Política de prevenció d'accidents greus (PPAG) i Sistema de gestió de la seguretat (SGS)

· Notificació (AG-1)

2.1.2 Establiment afectat en nivell inferior. Els documents que s'han d'avaluar són:

- Anàlisi quantitativa de risc (AQR). Consta de:

· Full de codificació AQR

· Política de prevenció d'accidents greus (PPAG) i Sistema de gestió de la seguretat (SGS)

· Notificació (AG-1)

2.2 Tràmit de canvi substancial per causa externa en establiments existents.

2.2.1 Establiment afectat en nivell superior. Els documents que s'han d'avaluar són:

- Informe de seguretat (IS). Consta de:

· Full de codificació AR

· Anàlisi de risc (AR)

· Informació bàsica per a l'elaboració del pla l'emergència exterior (IBA)

· Notificació (AG-1)

2.2.2 Establiment afectat en nivell inferior.

No escau.

2.3 Tràmit d'actualització periòdica de l'informe de seguretat (cada 5 anys).

2.3.1 Establiment afectat en nivell superior. Els documents que s'han d'avaluar són:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8615 - 28.2.20223/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22052040-2022



- Informe de seguretat (IS). Consta de:

· Full de codificació AR

· Anàlisi de risc (AR)

· Informació bàsica per a l'elaboració del pla d'emergència exterior (IBA)

· Política de prevenció d'accidents greus (PPAG) i Sistema de gestió de la seguretat (SGS)

· Notificació (AG-1)

2.3.2 Establiment afectat en nivell inferior.

No escau.

2.4 Tràmits de canvis no substancials i altres.

Amb independència de les situacions esmentades, l'Administració pot sol·licitar, de forma extraordinària i
degudament justificada, la presentació d'AQR, IBA o AR per als canvis no substancials, o la presentació de
documentació complementària per a la seva avaluació (estudis HAZOP, AMFE, Bow-Tie, What if...?, etc.).

Pel que fa a la revisió dels documents IBA, PAU, SGS/PPAG, segons l'apartat A3 de la Instrucció 11/2010 SIE,
ha d'incloure els comentaris fets sobre la base de l'aplicació de les llistes de comprovació incloses en l'apèndix
1 de la Instrucció 11/2010 SIE. Addicionalment, cal tenir en compte el següent:

- L'avaluació es limita a la comprovació formal dels documents PPAG i SGS per assegurar que s'ajusten al
contingut especificat en la Directriu bàsica. La implantació de la PPAG i l'SGS es verifica en el dictamen de
seguretat que ha de fer un organisme de control.

- L'avaluació del PAU es limita a la comprovació formal de la inclusió dels accidents resultats de l'AR i en
especial dels resultats de l'estudi de l'efecte dòmino, sense perjudici de les competències de Protecció Civil. La
implantació del PAU és verificada per l'organisme de control en el dictamen de seguretat, d'acord amb la
Instrucció 6/2003 DGCSI.

3. Avaluació de l'informe de seguretat (IS)

L'avaluació dels IS consisteix en l'elaboració d'un informe sobre la base de l'anàlisi de risc que efectua el titular
de l'establiment afectat pel Reial decret 840/2015.

L'informe ha de tenir en compte la Instrucció 11/2010 SIE i, en particular, els apartats C, D i E de l'annex,
llevat dels aspectes no aplicables relatius a l'avaluació sistemàtica de la notificació d'accidents greus, el pla
d'emergència interior (PEI) o el pla d'autoprotecció (PAU) i la política de prevenció d'accidents greus (PPAG) i el
sistema de gestió de la seguretat (SGS).

3.1 Procés d'avaluació.

El procediment d'inspecció de l'OC ha d'incloure els punts següents i s'ha de complementar amb les llistes de
revisió indicades en la norma UNE 192001-8. Addicionalment, per a la documentació complementària (AG-1,
IBA, SGS, PPAG) s'han de fer servir les llistes de revisió de les normes UNE 192001-2/3/5/7.

El procés d'avaluació de l'IS constarà d'una preavaluació i de l'avaluació.

· Preavaluació

- Revisió formal de la documentació aportada pel titular de l'establiment (verificació formal i suficiència).

- Visita a l'establiment, llevat que estigui en fase de projecte, amb la finalitat de:

· Validar que el procés indicat és real.

· Determinar si hi ha instal·lacions o processos que puguin provocar altres escenaris d'accidents.

· Validar que les salvaguardes tecnològiques indicades estiguin en funcionament.

- Emissió del document de preavaluació per verificar que la documentació s'ajusta als requisits de la Directriu
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bàsica (Reial decret 1996/2003), segons les llistes de comprovació incloses en l'annex D, Informació que ha
d'aportar l'industrial (IBA) de la Instrucció 11/2010 SIE, equivalent a la norma UNE 192001-7. Aquest
document s'ha d'incloure com a annex al document d'avaluació.

- Revisió del contingut dels documents de notificació AG-1, PPAG i SGS, d'acord amb les llistes de comprovació
incloses als annexos de les normes UNE 192001-2, 192001-3 i 192001-5, respectivament.

- Revisió de la notificació d'accidents greus (imprès AG-1) que recull la llista de les substàncies presents a
l'establiment.

· Avaluació

Fases de l'avaluació de l'AR amb referència a l'annex D de la instrucció 11/2010 SIE.

- Fase 1. Identificació dels successos iniciadors.

Sobre la base de la notificació d'accidents greus i la selecció duta a terme pel titular en l'AR, d'acord amb la
instrucció 11/2010 SIE, cal verificar que la llista de les hipòtesis de partida per determinar els successos més
representatius de l'establiment sigui correcta.

Revisió de l'adequació dels cribratges per tipologia de substàncies i des del punt de vista geogràfic dels
iniciadors d'accident.

Comprovació de la idoneïtat de la selecció dels accidents per a l'elaboració del pla d'emergència exterior i
categorització.

Selecció per a l'avaluació d'aquells iniciadors que presentin distàncies de zona d'intervenció (ZI) fora del
perímetre de l'establiment.

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals està definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

- Fase 2. Avaluació de les salvaguardes tecnològiques.

Verificació de l'adequació de la inclusió de les salvaguardes tecnològiques en els càlculs de conseqüències per a
compliment dels requisits fixats en els estudis específics que hi ha a la pàgina web de normativa del DEMT.

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

- Fase 3. Càlcul de conseqüències. Determinació de les zones d'intervenció (ZI) i d'alerta (ZA) i efecte dòmino
(ED).

Verificació dels càlculs de conseqüències amb la determinació de les zones d'intervenció, d'alerta i efecte
dòmino d'acord amb els criteris de la fase 3 de la Instrucció 11/2010 SIE.

Atès l'article 9.2 de la Llei 9/2014, l'avaluació pot validar,si escau, els supòsits que no tinguin efectes de zona
d'intervenció (ZI) a l'exterior de l'establiment d'acord amb els càlculs efectuats pel titular, si es considera
necessari.

L'organisme de control ha de fer de nou tots els càlculs indicats anteriorment, mitjançant els models de càlcul o
programaris més apropiats (tenint en compte els criteris indicats en el punt 5.2), per avaluar si els valors
aportats pel titular són correctes.

Les desviacions són classificades com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

- Fase 4. Càlcul de la vulnerabilitat. Determinació de les àrees de letalitat 1% i 0,1%.

Verificació dels càlculs de vulnerabilitat amb la determinació de les àrees de dosi letal 1% i 0,1% d'acord amb
els criteris de la fase 4 de la Instrucció 11/2010 SIE.

L'organisme de control ha de fer de nou tots els càlculs indicats anteriorment, mitjançant les metodologies més
apropiades (tenint en compte els criteris indicats en el punt 5.2), per avaluar si els valors aportats pel titular
són correctes.

- Fase 5. Selecció dels accidents per a l'elaboració del pla d'emergència exterior (PEE)

Cal determinar-los d'acord amb els criteris de la fase 5 de la Instrucció 11/2010 SIE.
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Les desviacions són classificades com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

- Fase 6. Relació dels accidents greus identificats.

Cal determinar-los d'acord amb els criteris de la fase 6 de la Instrucció 11/2010 SIE.

Les desviacions són classificades com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

Totes les taules i guies addicionals sobre l'informe d'avaluació estan degudament documentades a la Instrucció
11/2010 SIE.

3.2 Presentació de l'informe i certificació d'avaluació.

L'informe ha de descriure les fases indicades en el punt 3.1 i s'ha de complementar amb l'indicat en el punt 5.5
de la UNE 192001-1.

L'informe s'ha d'acompanyar dels resultats següents:

- Llistes d'entrada/sortida dels codis informàtics de càlcul de conseqüència i vulnerabilitat, annexats a l'informe
d'avaluació.

- Full de codificació de l'establiment corregit amb els resultats finals de l'avaluació.

- Suport gràfic en format digital de les ZI i DL1 % dels accidents que cal considerar en el PEE.

Juntament amb l'informe s'ha de presentar un certificat del resultat de l'avaluació de l'informe de seguretat,
d'acord amb la norma ISO/EIC 17020:2012, punt 7.4.

El document de l'informe d'avaluació ha de ser autosuficient, però concís. Ha de tenir l'estructura que s'indica a
la figura 1 de la Instrucció 11/2010 SIE. Els comentaris adjunts a continuació constitueixen actualitzacions
d'apartats específics d'aquesta Instrucció.

· Part A: revisió de l'informe de seguretat i documents associats.

S'ha de tenir en compte que l'avaluació es limita a la comprovació formal dels documents PPAG i SGS per
assegurar que s'ajusten al contingut especificat en la Directriu bàsica. La implantació de la PPAG i l'SGS es
verifica en el dictamen de seguretat que ha de fer un organisme de control.

· Part B: revisió de l'AR.

No hi ha cap matisació sobre aquest apartat respecte al que consta a la Instrucció 11/2010 SIE.

· Part C: anàlisi dels resultats, conclusions i relació de defectes.

S'ha de fer d'acord amb la part C de l'apartat 2 del punt E de l'annex de la Instrucció 11/2010 SIE. Cal tenir en
compte que, en el cas que hi hagi defectes específics, l'organisme de control ha de fer les tasques posteriors de
verificació del compliment/avaluació del tancament dels defectes.

- C.1 Valoració de l'anàlisi dels resultats.

S'han de comentar els resultats obtinguts en comparació amb els resultats del titular de l'establiment i
respecte dels obtinguts a l'anterior IS, si escau. S'han d'analitzar breument les causes. Cal fer èmfasi sobre els
accidents de més abast.

La valoració dels defectes s'ha de fer d'acord amb el punt 5.1.

- C.2 Conclusions.

S'han de comentar els aspectes següents:

·Ajust de l'estudi als requeriments legals.

·Adequació de l'anàlisi de risc.

·Realisme i representativitat dels accidents greus identificats.

·Idoneïtat de les salvaguardes tecnològiques.
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·Accidents que requereixen salvaguardes tecnològiques addicionals segons l'epígraf 5 de l'apartat D de la
Instrucció 11/2010.

- C.3 Relació de defectes.

Els defectes detectats durant l'avaluació poden ser de tipus lleu, greu o molt greu. Els terminis de tancament
dels defectes està indicat al punt 5.1 d'aquest document.

En el cas d'informe de seguretat (IS) de nous establiments o de canvis substancials (CS) d'establiments
existents sempre és obligatori un certificat favorable, que ha d'anar acompanyat d'una llista dels defectes
detectats en fases provisionals de l'avaluació que el titular ha esmenat prèviament.

En el cas d'actualitzacions periòdiques, el certificat que s'emet pot ser favorable o desfavorable. Serà favorable
quan hi hagi absència de defectes o, si n'hi ha, es classifiquin, segons el punt 5.1 d'aquesta Instrucció, com a
defectes lleus. En canvi, si els defectes es classifiquen com a greus o molt greus, el certificat serà desfavorable.

En qualsevol cas, el certificat ha d'indicar la llista de defectes, si escau, en el termini màxim de correcció, i el
titular ha d'esmenar aquests defectes en els terminis establerts. El seguiment d'aquest procés el fa l'OC.

L'informe d'avaluació es tramitarà d'acord amb allò especificat a l'apartat 6 d'aquesta Instrucció.

4. Avaluació de l'anàlisi quantitativa de risc (AQR)

L'avaluació de les anàlisis quantitatives de risc consisteix a elaborar un informe sobre la base de l'AQR que ha
fet el titular de l'establiment afectat pel Reial decret 840/2015, segons la Instrucció 14/2008 SIE de criteris per
a la realització de les anàlisis quantitatives de risc amb les matisacions introduïdes per la Llei 9/2014 i que es
descriuen posteriorment en l'apartat corresponent a la fase 4.

L'organisme de control ha de validar que l'AQR lliurada s'ajusti al contingut de la Instrucció 14/2008 SIE i ha de
fer les tasques posteriors de verificació al tancament de defectes.

4.1 Procés d'avaluació.

· Preavaluació

a) Revisió formal de la documentació aportada pel titular de l'establiment (verificació formal i suficiència).

b)Visita a l'establiment, llevat que estigui en fase de projecte, amb la finalitat de:

- Validar que el procés indicat és real.

- Determinar si no hi ha instal·lacions o processos que puguin provocar altres escenaris d'accidents.

- Validar que les salvaguardes tecnològiques indicades estiguin en funcionament.

c) Sol·licitud d'informació complementària al titular, si escau.

d) Emissió del document de preavaluació per verificar que la documentació s'ajusta als requisits de la Directriu
bàsica, segons les llistes de comprovació incloses en l'apartat 6 de l'annex A de la norma UNE 192001-8.
Aquest document s'ha d'incloure com a annex de l'avaluació.

· Avaluació

a) Fase 1. Validació de la identificació dels successos iniciadors.

Sobre la base de la notificació d'accidents greus i la selecció duta a terme pel titular en l'AQR, d'acord amb la
Instrucció 14/2008 SIE, cal verificar que la llista de les hipòtesis de partida per determinar els successos més
representatius de l'establiment sigui correcta.

Revisió de l'adequació dels cribratges per tipologia de substàncies i des del punt de vista geogràfic de
determinats iniciadors d'accident específics.

Verificació de la idoneïtat de la selecció dels accidents per a l'elaboració de les posteriors corbes d'isorisc

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8615 - 28.2.20227/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22052040-2022



individual.

Selecció per a l'avaluació d'aquells iniciadors que presentin distàncies de dosi letal 1% (DL1%) fora del
perímetre de l'establiment i que tinguin una freqüència d'accident superior a 10-9 ocasions/any.

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

b) Fase 2. Validació de les freqüències dels iniciadors indicades.

Per a cadascun dels iniciadors resultants de la fase 1 cal verificar que les freqüències d'iniciador expressades en
ocasions /any, d'acord amb la Instrucció 14/2008 SIE, siguin correctes.

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

c) Fase 3. Validació de les probabilitats dels arbres d'esdeveniments.

Verificació del fet que els arbres d'esdeveniments plantejats pel titular en l'AQR, que descriuen l'evolució dels
successos iniciadors fins als diferents successos finals, siguin correctes d'acord amb els criteris del manual
BEVI 3.2. Cal verificar que les probabilitats dels successos que condicionen l'evolució de l'iniciador fins a
l'accident que causa el dany estiguin determinades correctament.

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
Instrucció.

d) Fase 4. Verificació de les distàncies d'afectació letal dels successos finals.

Verificació dels càlculs de distàncies letals (DL1%, DL50%, DL99%) d'acord amb els criteris de la fase 4 de la
Instrucció 14/2008 SIE.

Atès l'article 9.2 de la Llei 9/2014, l'avaluació pot validar,si escau, els supòsits que no presentin distàncies
DL1% a l'exterior de l'establiment, d'acord amb els càlculs fets pel titular si es considera necessari.

L'organisme de control ha de fer tots els càlculs indicats anteriorment, mitjançant els models de càlcul o
programaris més apropiats (tenint en compte els criteris indicats en el punt 5.2), per avaluar si els valors
aportats pel titular són correctes.

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
instrucció.

e) Fase 5. Validació del risc individual.

L'objectiu d'aquesta fase és la determinació del risc individual o vinculat al lloc de l'espai (amb independència
de la distribució de població).

L'avaluació consisteix a recalcular les corbes d'isorisc a partir dels resultats prèviament obtinguts de
freqüències finals d'accident i distàncies de letalitat.

Cal representar com a mínim les corbes equivalents a les freqüències de 10-4, 10-5, 10-6 i 10-7 ocasions/any.
L'OC ha d'assegurar que els resultats obtinguts pel titular i les dades que consten a les sortides de programa
siguin congruents.

A més, cal avaluar les corbes de risc individual segons els criteris d'acceptabilitat definits per la Instrucció
9/2007 SIE.

Addicionalment, aquesta fase inclou l'abast de la franja de seguretat, que comprèn l'abast de la banda
perimetral (en funció del nivell d'afectació de l'establiment) i els cercles de seguretat (en funció de les
quantitats de substàncies emmagatzemades). Aquesta franja de seguretat també s'ha d'avaluar segons els
criteris d'acceptabilitat definits per la Instrucció 9/2007 SIE.

L'organisme de control ha de facilitar en suport informàtic les corbes per incorporar-les al sistema d'informació
geogràfic de l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, en format .dxf.

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
instrucció.

f) Fase 6. Validació del risc social

Validació del risc social determinat i de les taules F-N (freqüència de tenir un nombre de morts superior o igual
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a N) aportades pel titular, tenint en compte la distribució de població, seguint els criteris de la fase 6 de la
Instrucció 14/2008 SIE.

Cal destacar que en el marc d'autoritzacions ambientals, el risc social per a establiments AG no és vinculant,
per la qual cosa el fet de no superar els criteris d'acceptabilitat no es qualifica com a defecte.

g) Fase 7. Valoració de l'anàlisi dels resultats.

Resum de la situació de l'establiment respecte dels criteris d'acceptabilitat (risc individual, elements
vulnerables i molt vulnerables existents/projectats en l'entorn de l'establiment).

Les desviacions es classifiquen com a defectes la gravetat dels quals queda definida a l'apartat 5.1 d'aquesta
instrucció.

4.2 Presentació de l'informe i certificació d'avaluació.

L'informe ha de descriure les fases indicades en el punt 4.1 i s'ha de complementar amb el que s'indica al punt
5.5 de la norma UNE 192001-1.

L'informe s'ha d'acompanyar dels resultats següents:

- Llista d'entrada/sortida dels codis informàtics de càlcul de distàncies letals, annexats a l'informe d'avaluació.

- Corbes d'isorisc individual en suport informàtic .dxf.

- Franja de seguretat de l'establiment representada gràficament.

- Taules F-N del risc social.

- Full de codificació de l'establiment corregit amb els resultats finals de l'avaluació.

Juntament amb l'informe s'ha de presentar un certificat del resultat de l'avaluació de l'anàlisi quantitatiu del
risc, d'acord amb la norma ISO/EIC 17020:2012, punt 7.4.

En el cas de l'anàlisi quantitativa de risc (AQR) de nous establiments o de canvis substancials (CS), sempre és
obligatori un certificat favorable, que correspon a l'absència de defectes o amb defectes lleus, segons la
classificació del punt 5.1 d'aquesta Instrucció. El certificat ha d'anar acompanyat d'una llista dels defectes
detectats en fases provisionals de l'avaluació que el titular ha esmenat prèviament.

5. Especificacions generals per als organismes de control en la realització de les avaluacions

5.1 Criteris d'avaluació dels defectes.

L'organisme de control ha de fer el seguiment dels defectes de les avaluacions fins a obtenir el resultat
favorable, d'acord amb el punt 5.6 de la UNE-192001-1.

L'informe d'inspecció i els certificats d'inspecció han de complir el punt 7.4 de la ISO17020.

La classificació dels defectes i els criteris d'avaluació s'ha de fer a partir del punt 5.4. Criteris d'avaluació, de la
norma UNE 192001-1 2011. D'altra banda, la norma UNE 192001-8 2013 defineix els terminis de correcció
dels defectes de la manera següent:

- Defecte molt greu: cal comunicar-lo a l'Administració com més aviat millor i com a màxim en 24 hores, tret
que la correcció es faci abans del termini esmentat.

- Defecte greu: màxim 3 mesos. L'industrial ha de presentar les accions correctives en un termini de 15 dies.

- Defecte lleu: màxim 6 mesos.

En el marc de la legislació d'accidents greus a Catalunya, els defectes lleus s'adapten al que es coneix
actualment com a recomanacions generals (vegeu la Instrucció 11/2010 SIE, apartat 2. Continguts de
l'avaluació, punt C3).

5.2 Mitjans tècnics.

Els organismes de control han de fer els càlculs segon la metodologia indicada en les instruccions tècniques
11/2010 SIE i 14/2008 SIE.
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Per fer els càlculs, poden fer servir programari adequat, que utilitzi els mètodes anteriorment esmentats, en les
versions més actualitzades. És important que tant l'OC com el titular indiquin el nom i la versió del programari
utilitzat per tal de poder comparar diferències tècniques entre ambdues entitats.

Alguns programes de càlcul vàlids són ALOHA, EFFECTS, RISKCURVES, PHAST, SAFETI, entre altres. La
referència concreta dels programes que es poden emprar és la que dicten els criteris F3-6 (Instrucció 11-2010
SIE) i F4-1 (Instrucció 14/2008 SIE). Cal destacar que l'OC ha d'utilitzar el mateix programa i versió que
utilitzi el titular en el seu recàlcul, sempre que l'OC consideri que el programari utilitzat pel titular és adient a
les característiques de les substàncies i iniciadors involucrats.

En el cas que no es disposi del programari adient, es poden subcontractar les feines de recàlcul, segons el que
disposa la norma ISO/EIC 17020:2012, punt 6.3, però mai es pot subcontractar l'avaluació completa dels
documents indicats en aquesta Instrucció ni subcontractar l'avaluació de cap punt.

L'OC ha de definir en el seu procediment de treball com farà els càlculs i els ha d'adjuntar com a primari en
l'informe de validació.

5.3 Comunicació de tarifes.

D'acord amb l'apartat n) de l'article 17 de la Llei 9/2014, de la seguretat industrial dels establiments, les
instal·lacions i els productes, els organismes de control tenen l'obligació de comunicar a l'òrgan de
l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial les tarifes que proposen aplicar a
cada un dels seus àmbits d'actuació. Els organismes de control han de comunicar a l'Administració qualsevol
canvi que facin en les tarifes per a la seva informació.

La tarifa corresponent a l'avaluació d'un informe de seguretat (IS) consta d'una part fixa i d'una part variable.
La part variable consisteix en un import determinat per supòsit accidental quantificat que generi efectes
associats a la zona d'intervenció a l'exterior dels límits de l'establiment, amb un màxim de 17 supòsits.

La tarifa corresponent a l'avaluació d'una anàlisi quantitativa de risc (AQR) consta d'una part fixa i d'una part
variable. La part variable consisteix en un import determinat per supòsit accidental quantificat que generi
efectes associats a la letalitat de l'1% a l'exterior dels límits de l'establiment, amb un màxim de 17 supòsits.

6. Tramitació dels informes d'avaluació

La documentació de l'avaluació dels tràmits recollits en el punt 2.1 d'aquesta Instrucció, juntament amb la
documentació elaborada pel titular de l'establiment afectat pel Reial decret 840/2015, s'ha de tramitar de la
manera següent:

- Anàlisi quantitativa de risc: ha de ser presentada pel titular a l'Ajuntament, que l'ha de fer arribar a la
Subdirecció General de Seguretat Industrial a través del portal Canal Empresa.

- Informe de seguretat: un cop l'Ajuntament ha emès el certificat de compatibilitat urbanística, el titular ha de
presentar l'informe de seguretat a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), a través de la plataforma
LPCA.

La documentació de les avaluacions dels tràmits recollits en els punts 2.2 i 2.3 d'aquesta Instrucció, juntament
amb la documentació elaborada pel titular de l'establiment afectat pel Reial decret 840/2015, s'han de
presentar a la Subdirecció General de Seguretat Industrial a través del portal Canal Empresa.

Les taxes associades a aquests tràmits són les que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, pel que fa a la documentació de les avaluacions dels tràmits recollits en el punt 2.4 d'aquesta
Instrucció, ha de ser presentada per Petició genèrica, d'acord amb el requeriment que l'Administració generi.

Per presentar la documentació preceptiva a través dels portals de les dues entitats anteriorment esmentades,
cal seleccionar el tràmit d'Accidents greus corresponent, seguint les instruccions que s'hi indiquin. S'habilitaran
als dos portals els tràmits que consten a l'apartat 2 d'aquesta Instrucció.

L'Administració, sempre que escaigui, pot resoldre en contra d'un expedient si considera que l'informe no
s'adapta a la normativa vigent d'accidents greus a Catalunya o que és necessari requerir documentació o
mesures correctives addicionals.

7. Imparcialitat i independència dels organismes de control avaluadors
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Els organismes de control que fan aquestes avaluacions han de complir els requisits fixats pel Reial decret
2200/1995, entre els quals hi ha la necessitat de disposar de l'acreditació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020
per a l'àmbit d'Accidents greus.

Els requisits d'imparcialitat i independència que han de complir els organismes de control són els especificats a
l'esmentada norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

(22.052.040)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8615 - 28.2.202211/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22052040-2022




